Vedtekter for Blessed Homes
(Opprinnelig fra 25.07.2008, revidert 23.07.2014 og 30.06.15)

§1

Navn
Blessed Homes er en frittstående ideell forening, som ikke driver næringsvirksomhet.
.
§ 2 Formål
Blessed Homes er en kristen forening som ønsker å formidle Guds kjærlighet gjennom humanitært arbeid. Foreningen ønsker spesielt å gi barn en trygg oppvekst med
et kristent fundament.
§ 3 Foreningens sete
Foreningen har sitt sete i Levanger kommune.
§ 4 Eierforhold og ansvar for gjeld
Blessed Homes er en frittstående, ideell forening. Det innebærer at ingen medlemmer
har eierposisjon i foreningen og personlig kan disponere over dens formue, eller har
krav på utdeling av overskudd eller hefter for dens gjeld.
§ 5 Medlemmer
Som medlemmer av foreningen kan opptas både voksne og barn som etter skriftlig
anmodning, ønsker å bidra til å realisere foreningens formål. Foreningens styre avgjør med 2/3 flertall søknad om opptak av nye medlemmer. Styret skal fortløpende
sørge for å føre medlemsliste.
§ 6 Årsmøte
Årsmøte holdes etter hvert årsskifte før 1.august. Stemmerett har alle registrerte
medlemmer. Et medlem kan på årsmøtet la seg representere ved fullmektig med
skriftlig fullmakt.
Møtet ledes av styrets leder, med mindre en annen velges. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
Følgende saker skal behandles:
6.1 godkjenning av siste års regnskap og årsmelding, herunder bruken av disponible
midler
6.2 valg av styremedlemmer, og blant disse valg av styrets leder
6.3 fastsette evt medlemskontingent for kommende år
6.4 valg av revisor (kun ved nyvalg eller skifte av revisor)
6.5 andre saker som styret legger fram for årsmøtet
6.6 andre saker som medlemmene ønsker drøftet og som minst 2/3 av de frammøtte
medlemmene godtar satt på dagsorden.

§ 7 Styre og daglig ledelse
Foretaket skal ha et styre bestående av 3-6 personer, valgt av foreningens årsmøte til
enhver tid. Styrets leder velges på årsmøtet blant styrets medlemmer. For øvrig konstituerer styret seg på den til enhver tid hensiktsmessige måte.

Styrets oppgaver er å realisere foreningens formål, herunder påse at foreningen er organisert på en hensiktsmessig måte, at det utarbeides relevante kontrollrutiner, herunder budsjett og økonomirapportering som tilfredsstiller de krav som Innsamlingskontrollen krever.
Styret skal sørge for at foreningen ved opphør meldes til Enhetsregisteret i Brønnøysund og evt andre aktuelle register.
Styret tilsetter daglig leder som skal sørge for at det blir utarbeidet retningslinjer og
betryggende kontroll med virksomheten.
Styret skal påse at regnskapet revideres av en uavhengig revisor.

§ 8 Foreningens signatur
Foreningens signatur innehas av to av styrets medlemmer i fellesskap eller av styrets
leder alene.
§ 9 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall.
§ 10 Opphør
Foreningen kan oppløses etter beslutning av årsmøtet, evt ekstraordinært årsmøte
med minst 2/3 av de fremmøtte. Foreningens eiendeler skal etter at all gjeld er dekket, Midler som er tilknyttet Blessed Homes vil da gå til organisasjoner med lignende
formål.
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